8. juni 2020

Nyhedsbrev 5-2020
Kære alle sammen.

For de af jer, der har fulgt med i den del, blev der fredag den 29. maj indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet om kommunernes økonomi for det kommende år.
Det blev også aftalt, hvilke forhold for § 110 feltet som helhed, man skal kigge på i et samarbejde
mellem KL og ministeriet. Aftalen flugter meget godt med Astrid Krags tidligere meldinger om, at hun
ser på feltet som helhed med henblik på at forebygge hjemløshed og få borgere ud af hjemløshed, og
hun har nogle konkrete perspektiver ift. indsatsen mod hjemløshed og målgruppen.
Det blev ikke aftalt, at der skal være krav om driftsoverenskomster, men at der skal ses på perspektivet i, at herberger og kvindekrisecentre indgår aftaler om samarbejdet om indsatsen med borgerne
med kommunerne i den region, hvor de er beliggende.
§ 110-feltet består af nu kommunale/regionale boformer, selvejende med driftsoverenskomst samt
private boformer med meget forskellige ejerforhold, herunder boformer, der ser en forretningsmulighed. Det ses lige nu særligt på § 109-området.
Der er, som I ved, og som vi ofte har drøftet, forskelle på hvem man som boform mener, er boformens målgruppe. Den seneste tendens vi ser er, at små private boformer åbner til en høj takst, og
hvor målgruppen er defineret på en måde, så en del hjemløse ikke kan optages. Det betyder, at sammenhængskraften i feltet bliver udfordret.
Det landsdækkende princip er dermed reelt ikke eksisterende, ligesom optag i døren ved selvhenvendelse de facto ikke findes på en lang række boformer.
I forlængelse af den nævnte tendens med etablering mindre, helt private tilbud og med den segregering af målgruppen der sker, kan der være en tendens til, at de store kommunale/regionale boformer,
med selvejende med driftsoverenskomst i de store byer som undtagelse, vil stå tilbage med de hjemløse, der ikke kan optages andre steder, hvorfor der vil ske en skævvridning af feltet. I den konsekvens vil det være hensigtsmæssigt at se på takster ift. målgrupper.
Det er selvfølgelig tendenser, en bestyrelse ikke kan sidde overhørig. Der må derfor føres en række
fornuftige diskussioner med henblik på at finde ud af, hvordan feltet fortsat kan være bundet sammen, eller, hvis det ikke kan være bundet sammen, hvordan feltet så for hhv. offentlige/regionale,
selvejende med driftsoverenskomst og rent private tilbud kan få sig de talerør, tilbuddene finder nødvendige.

Ift. medlemskab af SBH er den eneste betingelse, at man driver § 110-pladser. Der er medlemmer,
der ønsker at drøfte denne præmis også, og når der er dette ønske, skal vi selvfølgelig også drøfte
det.
Som situationen er lige nu, er der betydelig forskel og segregering i feltet, uagtet at vi arbejder på
samme bestemmelse og vejledning, og at vi alle sammen er underlagt statens nationale strategi for
håndtering af hjemløshed med ”housing first”.
I mit perspektiv som formand er vi derfor meget nødt til at tage de nødvendige, ideologiske og strukturelle diskussioner på kommende ledernetværksmøde og dernæst på kommende repræsentantskabsmøde med det tydelige formål at finde ud af, hvilket perspektiv SBH samlet set har, og hvordan SBH i
givet fald skal være organiseret, så alle medlemmer af SBH på lige vilkår mener sig hørt.
I og med at forsamlingsforbuddet er hævet til 50 holder vi ledernetværksmøde den 20.-21. august,
hvilket alting lige nu tyder på, hvor vi kan indlede diskussionerne også med henblik på de nødvendige
vedtægtsændringer. Der er i hvert fald bestilt bord.
Og med de ord ønskes en god dag til alle.
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